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เขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก (TAFTA)

รังสรรค ธนะพรพันธุ

การลงนามในสัญญาสัมพันธไมตรีลุ มสมุทรแอตแลนติก (Trans-Atlantic 
Relations) ระหวางนายวิลเลี่ยม คลินตัน ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา กับนายจากส ซองแตร 
(Jacques Santer) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และนายฟลิเป  
กอนซาเลส (Filipe Gonzalez) นายกรัฐมนตรีสเปนในฐานะประธานสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2538 นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสํ าคัญในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก 
(Trans-Atlantic Free Trade Area = TAFTA) ตามสนธิสัญญาดังกลาวนี้   สหรัฐอเมริกาและ 
สหภาพยุโรปตกลงที่จะขจัดกํ าแพงภาษีระหวางกันภายในป ค.ศ. 2000 โดยที่สหภาพยุโรป 
ยินยอมที่จะจายเงินชดเชยแกสหรัฐอเมริกา หากจํ านวนสมาชิกสหภาพยุโรปเพิ่มจาก 12 เปน 15 
ประเทศ

ความคิดที่จะมีขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประชาคมยุโรปมีมาก
วาสองทศวรรษแลว นายอัล อุลลแมน (Al Ullman) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครทแหง 
มลรัฐโอเรกอนเสนอความคิดนี้ในทศวรรษ 2510 และตอมานายบิล แบรดเลย (Bill Bradley)  
วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดียวกันแหงมลรัฐนิวเจอรซียเสนอความคิดเดียวกัน ในป 2532 นายเจมส 
เบเกอร (James A. Baker) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอเมริกันเจรจากับนายจากส 
เดอลอร (Jacques Delors) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อทํ าขอตกลงกฎบัตรลุมสมุทร 
แอตแลนติก (Trans-Atlantic Charter) ซึ่งสวนหนึ่งเปนขอตกลงการคาเสรี

ภายหลังจากที่มีการใหสัตยาบันขอตกลงการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยในป 2537 
นายสจวต ไอเซนสแตต (Stuart Eizenstat) เอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าสหภาพยุโรปพยายาม
ผลักดันใหมีขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป นายแอนดรีส แวน แอกต 
(Andries van Agt) หัวหนาคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจํ าสหรัฐอเมริกาก็เสนอความ
เห็นในทํ านองเดียวกัน ในขณะเดียวกันนายจัง กรีเชียง (Jean Cretien) นายกรัฐมนตรีคานาดา 
เสนอใหผนึกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสหภาพยุโรปในทาง
เศรษฐกิจ
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ในป 2538 ความคิดในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรรแอตแลนติกในหมู 
ขารัฐการ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคอนขางสุกงอม ไมเพียงแตเทานั้นผูนํ าภาคธุรกิจ 
เอกชนในภูมิภาคทั้งสองตางเล็งเห็นผลประโยชนจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีดังกลาวนี้ และมีการ
ประชุม Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD) ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ณ นครเซวิลล 
(Seville) ประเทศสเปน เพื่อสรางแรงกดดันในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก โดยที่ 
TABD มีการประชุมตอมาในเดือนมกราคม 2539 ดวย

ในเดือนมิถุนายน 2538 นายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอเมริกันประกาศ    Trans-Atlantic Initiative ณ นคร 
แมดริด ประเทศสเปน ตามคํ าประกาศนี้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางยอมรับมาตรฐาน 
สินคา (product standards) ของกันและกัน จะมีความรวมมือทางดานศุลกากรและการสงเสริม
การลงทุนระหวางประเทศ จะรวมมือกันในการปราบปรามการคายาเสพติดและอาชญากรรม 
ขามชาติอ่ืนๆ จะรวมมือกันในการควบคุมโรคเอดส และรวมมือกันในการแกปญหายูโกสลาเวีย

ในเดือนสิงหาคม 2538 เซอรลีออน บริตตัน (Leon Brittan) ขาหลวงดานการคา
ระหวางประเทศ (Trade Commissioner) แหงสหภาพยุโรปเสนอเอกสารวาดวยความสัมพันธ
ระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาในศตวรรษหนา โดยนํ าเสนอแนวความคิดวาดวย Trans-
Atlantic Economic Space ซึ่งเนนความสัมพันธทางดานการคาระหวางประเทศ คร้ันในเดือน
พฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศแหงสหภาพยุโรปก็เห็นชอบกับการ 
จัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก อันเปนพื้นฐานใหมีการลงนามในสัญญาสัมพันธไมตรี 
ลุมสมุทรแอตแลนติกระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2538

แมวา TAFTA เร่ิมตนจากขอตกลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แตเปน 
ที่เขาใจรวมกันวา ภาคีเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ทุกประเทศจะเขารวมเขตการคา 
เสรีเขตใหมนี้ในภายหลัง ในทํ านองเดียวกัน ภาคีใหมของสหภาพยุโรปก็จะเขารวม TAFTA ดวย  
ป 2539 นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสํ าคัญที่บงบอกอนาคตของ TAFTA หากสหรัฐอเมริกาและสหภาพ 
ยุโรปตกลงกันได และสามารถสถาปนาเขตการคาเสรีภายในป 2543 เขตการคาเสรียักษใหญใน
ลักษณะ Super Bloc ก็จะปรากฏโฉมอยางชัดเจน และนับเปนการผนึกพลังระหวางประเทศ
มหาอํ านาจเกาที่เรียงรายอยูขอบสมุทรแอตแลนติก เพื่อเผชิญกับเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก 
(APEC) ที่กํ าลังกอรางสรางตัวอยูในปจจุบัน หากการรวมตัวสํ าเร็จลุลวงดวยดี TAFTA จะเปน 
Super Bloc ที่ไรเทียมทาน เพราะเปนเขตเศรษฐกิจที่กอใหเกิดผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลิต
ภัณฑมวลรวมของโลก (World GDP) และการคาภายในเขตมีมูลคามากกวา 40% ของการคา
ระหวางประเทศทั้งหมดในโลก
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แตการจัดตั้ง TAFTA มิใชเร่ืองงาย เพราะความขัดแยงในดานผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปมีอยูเปนอันมาก ดานแรกของปญหาความขัดแยง
ก็คือ การปกปองสินคาเกษตร ทั้งสองฝายตางดํ าเนินนโยบายปกปองและการใหเงินอุดหนุนการ
ผลิตทางการเกษตร การละวางจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง
ภายในประเทศ ประเด็นดังกลาวนี้เกือบทํ าใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay 
Round) ลมเหลวในป 2537 มาแลว หากทั้งสองฝายมิไดกํ าหนดแผนการผละจากนโยบายการ 
ปกปองสินคาเกษตรอยางราบรื่น การจัดตั้ง TAFTA ก็ตองเผชิญอุปสรรคตั้งแตตน การปลดปลอย
สินคาเกษตรใหมีการคาระหวางประเทศโดยเสรี (Agricultural Trade Liberalization) จะเปน
ประโยชนแกผูบริโภคทั้งสองฝาย เพราะชวยใหสามารถซื้อสินคาในราคาถูกลง และจะเปน
ประโยชนแกผูสงออกสินคาเกษตร เพราะไมตองเผชิญกับกํ าแพงภาษี นอกจากนี้การปกปอง 
สินคาเกษตรมีผลเสมือนหนึ่งการเก็บภาษีจากสินคาอุตสาหกรรม เมื่อปลอยใหมีการคาเสรี 
ประเทศผูสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมก็พลอยไดประโยชนดวย ญ่ีปุนและสหภาพยุโรปมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมมากกวา
สหรัฐอเมริกา จึงไดประโยชนจากนโยบายการคาสินคาเกษตรเสรีมากกวาสหรัฐอเมริกา

ดานที่สองของปญหาความขัดแยงก็คือ สินคาที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
(high-technology goods) ดังเชนเครื่องบิน อุปกรณโทรคมนาคม คอมพิวเตอร เซมิคอนดักเตอร  
และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ทั้งสองฝายตางมีนโยบายการปกปองการผลิตสินคาเหลานี้ และมีการ
แขงขันแยงตลาดกันอยางเอาเปนเอาตาย จนยากที่จะลดราวาศอกได

ดานที่สามของปญหาความขัดแยงก็คือ นโยบายภาษีศุลกากร การกํ าหนดพิกัด
อัตราอากรขาเขาของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแตกตางกันมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นนโยบาย
การปกปองการผลิตภายในประเทศที่แตกตางกัน สินคาเขาที่เสียอากรขาเขาในอัตราสูงสุด (tariff 
peaks) มีโครงสรางแตกตางกัน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ไดแก ส่ิงทอ เครื่องแตงกาย สินคา
เกษตรบางชนิด เซรามิก และเครื่องแกว ในกรณีของสหภาพยุโรป ไดแก รถบรรทุกขนาดใหญ  
เซมิคอนดักเตอรบางประเภท ไม อลูมิเนียม สินคาเกษตรบางประเภท และปลา การตั้งกํ าแพง 
ภาษีสํ าหรับสินคาเขาที่เปนทรัพยากรธรรมชาติยอมทํ าใหประเทศผูสงออกดังเชนคานาดาไมได
ประโยชนเทาที่ควร นอกจากนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางใหสิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีศุลกากร (tariff preferences) แกประเทศดอยพัฒนา บางครั้งเปนการใหดวยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ แตบางครั้งก็ดวยเหตุผลทางการเมือง เมื่อมีการจัดตั้ง TAFTA แลว ประเทศที่ไดสิทธิ
พิเศษทางดานภาษีศุลกากรจากสหรัฐอเมริกาจะไดสิทธิชนิดเดียวกันจากสหภาพยุโรปโดย
อัตโนมัติดวยหรือไม  โดยที่อาจถามคํ าถามนี้ในทางกลับกันดวย
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ดานที่ส่ีของปญหาความขัดแยง ก็คือ การคาสินคาวัฒนธรรม ดังเชนภาพยนตร
และรายการโทรทัศน ฝร่ังเศสเปนผูนํ าในการปกปองวัฒนธรรมยุโรปและสกัดการรุกลํ้ าของ 
วัฒนธรรมอเมริกัน ดวยการใหเงินอุดหนุนในการผลิตภาพยนตร และดวยการกํ าหนดอัตราสวน
เวลาในการถายทอดรายการโทรทัศนตางประเทศ สหรัฐอเมริกาจะไดประโยชนจากนโยบายการ
คาเสรี เพราะภาพยนตรและรายการโทรทัศนอเมริกันมีลักษณะเปนผลิตภัณฑโลก (global 
product) โดยที่มีการผลิตจํ านวนมาก (mass production) และตนทุนการผลิตตํ่ า

ดังนี้ จะเห็นไดวา อุปสรรคของการจัดตั้ง TAFTA มีอยูหานอยไม และมิใชเร่ือง
งายที่จะขจัดอุปสรรคเหลานี้ แตการจัดตั้ง TAFTA จะมีประโยชนอยางยิ่งยวดในการขยายขนาด
ของตลาด ภาคี NAFTA ไมเพียงแตจะเชื่อมโยงกับสหภาพยุโรปเทานั้น หากยังเชื่อมโยงกับ 
เขตเศรษฐกิจอ่ืนๆที่สหภาพยุโรปกํ าลังเจรจาทํ าขอตกลงการคาเสรี ไมวาจะเปนกลุมประเทศ 
บอลติก ยุโรปตะวันออก อัฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง สวนสหภาพยุโรปก็ไดประโยชน 
จากการขยายตลาดสูอเมริกาเหนือ การขยายตัวของการคาระหวางประเทศไมเพียงแตกอใหเกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงานเพิ่มข้ึนเทานั้น หากยังนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางการผลิตทั้งในสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนืออีกดวย อุตสาหกรรมใดในสหภาพยุโรปที่มี
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดอยกวาอเมริกาเหนือ ก็ตองเสื่อมทรุดและลดความสํ าคัญใน 
โครงสรางการผลิตของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในอเมริกาเหนือก็เกิดขึ้น
ในทํ านองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยอมมีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ในกลุมประเทศทั้งสอง โดยที่ผูบริโภคเปนฝายไดประโยชนจากการซื้อสินคาในราคาถูกลงและ/
หรือไดสินคาที่มีคุณภาพดีข้ึน

กระนั้นก็ตาม นักเศรษฐศาสตรบางคนอดตั้งขอกังขามิไดวา การจัดตั้ง TAFTA 
จะใหประโยชนแกสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือมากปานใด ในเมื่อการคาและการลงทุนระหวาง
ภูมิภาคทั้งสองในปจจุบัน แมยังมิไดผนึกตัวเปนเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ก็อยูในระดับสูงอยูแลว

พัฒนาการลาสุดในเดือนมิถุนายน 2539 ปรากฏวาสหรัฐอเมริกาเปนฝายกลับลํ า 
เมื่อนายจอหน คอรนบลัม (John Kornblum) รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ 
ตางประเทศกลาววา การจัดตั้ง TAFTA มิใชวาระเรงดวน โดยสหรัฐอเมริกาจะหันมาแกปญหา
ความขัดแยงที่มีกับสหภาพยุโรป และพัฒนาความรวมมือภายใต NATO เปนสํ าคัญ การกลับลํ า
ดังกลาวนี้เปนผลจากมรสุมทางการเมืองระหวางประเทศที่กํ าลังตั้งเคา อันเปนผลจากการที่สหรัฐ
อเมริกาตรากฎหมายเลนงานคิวบา ลิเบีย และอิหรานในทางเศรษฐกิจ โดยมีบทลงโทษบริษัท 
ที่เขาไปลงทุนในประเทศทั้งสาม กฎหมายดังกลาวนี้กลายเปนอุปสรรคอีกดานหนึ่งในการสถาปนา 
TAFTA เพราะไมเพียงแตบริษัทยุโรปจํ านวนมากเขาไปลงทุนในประเทศทั้งสามเทานั้น หาก 
คานาดาและเม็กซิโกก็เขาไปลงทุนในคิวบาดวย อยาวาแตการจัดตั้ง TAFTA เลย แมแต NAFTA  
ก็ไมแนใจวาจะผนึกตัวอยูตอไปได


